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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, bij deze bieden wij u het
WB nieuws aan van de afgelopen maand. Het was een volle en belangrijke maand met de
begroting voor 2015 als middelpunt. Na een gedegen en democratische voorbereiding,
zowel binnen de fractie als binnen de coalitie, kwam WB goed beslagen ten ijs en hebben we
een begroting aangenomen die aan vrijwel alle kanten voldeed aan de wensen van WB! Als
fractie ervaren we dit als een jaarlijks terugkerend hoogtepunt van het raadswerk. De
voldoening was dan ook groot! Om u 1 op 1 op de hoogte te houden hebben we onze
gehele 1e termijn ( zoals dat heet in politiek jargon ) hieronder opgenomen.

1e termijn begrotingsvergadering 29 en 30-10-2014
1.
door Henk Jan Tannemaat
In het voorjaar heeft de nieuwe coalitie haar
coalitieprogram gepresenteerd "Samen verder". Dat is een kaderstellend programma,
bedoeld om het college en de ambtelijke organisatie, maar ook onszelf, de ruimte te geven
voor nadere invulling, precisering en prioriteitstelling. Het coalitieprogram schetst de
gewenste richting, zonder dicht te willen timmeren. Afspraak was dat college en ambtelijke
organisatie samen een vertaalslag zouden maken naar de begroting. Het resultaat daarvan
ligt nu ter bespreking en besluitvorming voor.
Winterswijks Belang wil in de eerste plaats het College en de ambtelijke organisatie
complimenteren met de begroting. Men is er in geslaagd een goede invulling te geven aan
de koers die de coalitie graag ziet. Een koers die Winterswijk aantrekkelijk, leefbaar maar ook
betaalbaar moet houden.
Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten er een flink takenpakket en
een enorme uitdaging bij. Zeker omdat het Kabinet een fikse bezuiniging over de
decentralisaties heeft neergelegd. Het zal niet alleen met minder moeten, maar ook anders.
Kwalitatief beter, maar ook goedkoper. Winterswijk zal hierin scherp aan de wind moeten
varen. We zullen de vinger aan de pols moeten houden. Om goede hulpverlening te borgen,
maar ook om binnen ons budget te blijven. Dat zal niet makkelijk worden, maar Winterswijks
Belang heeft er vertrouwen in dat we met z'n allen deze uitdaging tot een goede invulling
zullen weten te brengen. Er zijn goede beleidskaders neergezet en ook in andere opzichten,
zoals met het inrichten van De Post, zijn belangrijke stappen gemaakt. Wij zijn blij met de
versterking op het sociaal domein door een extra wethouder aan het College toe te voegen.
Dat die extra wethouder lid is van Winterswijks Belang, is voor ons uiteraard van
ondergeschikt belang …Achter de schermen moet echter nog veel gebeuren. Wij maken ons

zorgen over de grote kloof die er in de hele overheid nog steeds is tussen beleid, bestuur en
management aan de ene kant en bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT aan de
andere kant. Niet voor niets kwam de tijdelijke commissie Elias onlangs tot de constatering
dat jaarlijks bij de rijksoverheid tussen 1 en 5 miljard wordt verspild aan ICT-projecten.
Belangrijkste reden: een gebrek aan affiniteit, belangstelling en deskundigheid bij veel
bestuurders en managers. Bij gemeenten is het vaak niet anders en daarom zullen wij een
vergrootglas leggen op onze organisatie. Mede door consequent de juiste personen aan te
spreken die integraal verantwoordelijk zijn. Afschuifgedrag is niet meer acceptabel als het
gaat om een strategisch bedrijfsmiddel als ICT.
Dan de begroting die aan ons is voorgelegd. Winterswijks Belang heeft nog een aantal
vragen en opmerkingen over de begroting. Ook hebben wij nog wat wensen die wij graag
nog meegenomen zien. Op het eind van ons betoog zullen wij aangeven hoe wij de
financiering daarvan zien.
In programma 1 Bestuur en Veiligheid gaat het o.a. om burgerparticipatie. Winterswijks
Belang staat en gaat voor burgerparticipatie. Wij zijn dan ook blij dat in de begroting toch
nog ruimte is gevonden om burgerinitiatieven te steunen. Wel missen we in dit programma
een duidelijke nulmeting wat betreft de objectieve en subjectieve veiligheid in Winterswijk.
Die willen wij graag in 2015 uitgevoerd zien. Zeker na enkele recente gebeurtenissen staat
veiligheid voor Winterswijks Belang hoog op het prioriteitenlijstje. Deelname aan de
Veiligheidsmonitor is ons te passief. Wij willen een spoedige nulmeting en belangrijker nog:
een spoedig resultaat in de vorm van een een duidelijke toename in zowel de objectieve als
subjectieve veiligheid. Ook zijn wij een voorstander van permanente camerabewaking op de
belangrijkste uitvalswegen van Winterswijk en zien een onderzoek naar de mogelijkheden en
kosten in dit kader graag meegenomen in de begroting voor 2015.
Daarnaast willen wij in 2015 een onderzoek naar het functioneren en presteren van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zowel qua effectiviteit als efficiency. Daarin ook
expliciete aandacht voor de mate waarin men klaar is voor rampscenario's, waaronder het
uitvallen van stroom.
In programma 2 Vergunningverlening en Handhaving staat dat in 2015 onderzoek wordt
gedaan naar het functioneren en presteren van de Omgevingsdienst Achterhoek. Wij zijn
daar blij mee omdat de ODA zelf al noodsignalen heeft afgegeven. Verder hebben wij met
instemming geconstateerd dat in de afgelopen bestuursperiode al veel overbodige
regelgeving is geschrapt. Laten we daar vooral mee doorgaan.
In programma 3 Economie, deel industrie, staat dat er in 2015 geen financiele ruimte is
voor extra menskracht voor het aandachtsveld economie. Winterswijks Belang vind dit
onacceptabel. Die extra menskracht zal er zo gauw mogelijk moeten komen. We komen hier
nog op terug.
In programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling in de kern, plus Verkeer en Vervoer, staat dat
in 2015 onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor meer groen in de bebouwde
kom. Winterswijks Belang vraagt daar al sinds 2006 om en vindt het daarom niet van
voortvarendheid getuigen dat in 2015 eerst weer onderzoek wordt gedaan naar mogelijke
financieringsbronnen. Wij willen in 2015 meer groen zien in de bebouwde kom.
In programma 5 Innovatie, Duurzame Energie en Milieu zien wij tot onze verbazing dat in
dit programma geen investeringen zijn opgenomen. Niet dat investeringen een doel op
zichzelf zijn, maar met helemaal geen investeringen gaan we de wereld niet verbeteren.
Graag meer ambitie in dit programma.
In programma 6 Kunst, Cultuur en Erfgoed staan diverse voorzieningen onder druk, mede
omdat zij de afgelopen jaren flink hebben moeten bezuinigen. Vooral bij de muziekschool,
de schouwburg en het overdekt zwembad staat het water inmiddels tot aan de lippen.
Winterswijks Belang hecht veel waarde aan goede voorzieningen, omdat deze essentieel zijn
voor de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en daarmee toekomst van Winterswijk. Tegelijkertijd
ontkomen we wellicht niet aan pijnlijke keuzes, maar die stellen we het liefst zo lang mogelijk
uit. Winterswijks Belang is voorstander om, samen met de drie genoemde partijen, op zo kort

mogelijke termijn een plan op te stellen, gericht op een financieel gezonde toekomst en
gebaseerd op ondernemerschap. Samen met het CDA en de VVD zullen wij hier in tweede
termijn een motie over indienen.
In programma 7 Arbeidsparticipatie en Inkomensvoorziening gaat het o.a. om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en dus ook om de Hamaland-organisatie. Winterswijks
Belang heeft een warm hart voor alle hulpbehoevenden in onze samenleving en zeker voor
onze kinderen, maar vindt ook dat iedereen naar vermogen zijn of haar steentje aan de
samenleving moet bijdragen. Opmerkelijk in dit kader is de schrijnende ongelijkheid tussen
mensen met een WMO-aanspraak, die wellicht in 2016 hun huishoudelijke hulp helemaal zelf
moeten gaan betalen, de kansarme bijstandsgerechtigde die we niet meer bemiddelbaar
achten richting werk en waar we geen geld meer aan spenderen aan de ene kant en aan de
andere kant de WSW-ers die tot aan hun pensioen een onaantastbaar recht hebben op soms
bijna twee keer zoveel salaris als iemand in de bijstand. Daar komt dan nog het gratis vervoer
en de begeleiding bij. Deze expliciete voorkeursbehandeling wordt door de landelijke
overheid dwingend voorgeschreven, waarbij diezelfde overheid ons opdraagt daar zelf maar
budget voor weg te halen bij andere terreinen binnen het sociaal domein.
We gaan wat dit betreft nog spannende tijden tegemoet, waarbij voor ons voorop blijft staan
dat we niemand laten vallen, niemand in de steek zullen laten, maar waar we op zoek zullen
moeten naar een nieuw maatschappelijk evenwicht tussen onderlinge solidariteit, gelijke
kansen en een betaalbare rekening. In die zoektocht mag er wat ons betreft meer aandacht
zijn voor de jong volwassenen tussen 18 en 27 jaar.
In programma 8 Basismobiliteit blijft nog veel bij het oude, omdat tijd nodig is om de
plannen verder uit te werken en de Achterhoekse gemeenten op dezelfde lijn voor te
sorteren voor de overgang naar een gezamenlijk nieuw systeem. Wij hebben nog geen exact
beeld van de gevolgen van de overgang van de AWBZ, WSW en het leerlingenvervoer binnen
het “passend onderwijs beleid” naar de gemeenten, waarbij wij ook verantwoordelijk worden
voor het vervoer.
In programma 9 Sport gaat het om een voortzetting en waar mogelijk verdere
intensivering van het ingezette sportbeleid. Winterswijks Belang steunt dit sportbeleid van
harte en is trots op de vele prachtige sportvoorzieningen die in de afgelopen twee
bestuursperioden zijn gerealiseerd. Wel zien wij nog graag gericht onderzoek naar het
contributiebeleid van verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke
sportaccommodaties. Afspraak was namelijk dat zij in ruil voor gratis gebruik van de
sportaccommodaties de financiele drempel maximaal omlaag zouden brengen, als
tegemoetkoming aan minder draagkrachtigen. Vraag is of dat is gebeurd.
In programma 10 Maatschappelijke participatie en Zorg zien wij graag zo spoedig
mogelijk een nulmeting uitgevoerd naar het huidige beroep op eerste- en tweedelijnszorg,
zodat we straks kunnen meten of het Winterswijkse beleid in het sociaal domein succesvol is
geweest in het terugdringen van het beroep op deze zorg.
Op dit moment zijn we vooral nog aan het rekenen, regelen, aanbesteden en kansen aan het
inschatten. Dit alles voor de zogeheten maatwerkvoorziening. Het gevaar dreigt dat we
daardoor minder tijd en energie besteden aan goede preventie, faciliteren van mantelzorgers
en vrijwilligers, het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van eigen initiatief en
participatie. Juist in die zaken is veel winst te behalen. Besteden we daar te weinig aandacht
aan, dan spannen we het paard achter de wagen.
In programma 11 Jeugd en Onderwijs gaat het per 1 januari 2015 vooral om de jeugdzorg
die vanaf dat moment een nieuwe taak is voor gemeenten. Winterswijks Belang maakt zich
zorgen over het naar ons idee ontoereikende budget voor dure specialistische hulp, zoals de
door Justitie voorgeschreven opnamen. Ook de gevolgen van passend onderwijs moeten we
afwachten en daarnaast moeten we anticiperen op de bevolkingskrimp. Kwaliteit van
onderwijs is in dit kader essentieel, naast aandacht voor onderwijs in de Duitse taal, strenge
controle op verzuim en een maximale en creatieve inzet op de bevordering van een goede
overgang van school naar werk.

In programma 12 Economie, deel centrum, staat dat de formatie-uitbreiding die nodig is
om de belangrijkste speerpunten binnen dit programma te realiseren, pas vanaf 2016 wordt
ingezet op 0,3 fte in combinatie met 0,7 fte in programma 3. Zoals we bij programma 3 al
hebben aangegeven, vinden we dit onacceptabel. Betreffende formatie moet er zo gauw
mogelijk komen. Samen met onze coalitiepartners dienen wij hierover een amendement in.
De VVD komt hierop terug.
In programma 13 Financien staat dat meevallers aan de inkomstenkant naar de algemene
middelen gaan, meevallers aan de kostenkant voor 50% worden gebruikt voor het aflossen
van schulden en dat de rest binnen het betreffende programma blijft, maar dat dit alles in
2015 en 2016 niet geldt voor het sociaal domein en dat meevallers in dat domein in reserve
blijven voor het sociaal domein. Dit terwijl er al reserves zijn in het sociaal domein. Daarbij
komt dat in programma 7 is bepaald dat in de periode 2015-2018 de helft van de rekening
van tegenvallers op Hamaland wordt doorgeschoven naar de algemene middelen en
daarmee dus ten koste gaan van andere bestedingsmogelijkheden en wellicht ten koste gaan
van andere programma's en voorzieningen. Winterswijks Belang onderkent de onzekerheden
in het sociaal domein, maar vindt het te ver gaan om ondanks reserves in het sociaal domein
toch een deel van de rekening zo indirect bij andere programma's neer te leggen. Dit ligt niet
in lijn met het idee achter de decentralisaties om te ontschotten en de versnipperde
hulpverlening in te ruilen voor een integrale benadering. Wij zijn voorstander van een
integrale benadering, maar dan ook consequent doorvertaald. Dit betekent dat eventuele
tekorten op Hameland in eerste instantie opgelost moeten worden binnen het sociaal
domein zelf. Winterswijks Belang zou het onverteerbaar vinden wanneer een voorziening als
de Storm of Boogie Woogie zou moeten sluiten, terwijl we in het sociaal domein reserves
hebben. We moeten als raad meerdere ballen in de lucht houden. Samen met onze
coalitiepartners dienen we daarom een motie in die meer recht doet aan het voorgaande,
maar tegelijkertijd de nodige reservevorming binnen het sociaal domein mogelijk maakt.
In programma 14 Dienstverlening, Organisatie en Intergemeentelijke samenwerking
ontbreekt het wat ons betreft vooral nog aan concreetheid, met name in het gebruik van ICT.
Ambitie zou moeten zijn om op elk willekeurig moment en locatie- en platformonafhankelijk,
met één druk op de knop over alle gewenste documenten en informatie te kunnen
beschikken. Of het nu gaat om dossiers, de begroting of de stand van zaken van een project.
En dit alles uiteraard met slechts één keer uitvragen en vastleggen van gegevens. Van dit
punt zijn we nog ver verwijderd, terwijl de techniek het al lang mogelijk maakt. Winterswijks
Belang wil hierin meters maken en ontvangt graag in het eerste kwartaal van 2015 een
document waarin uitputtend staat beschreven wat er in dit kader nog geregeld moet worden
en hoe we dat gaan doen.
in de programma's 15 Landelijk gebied en 16 Vrijetijdseconomie mist Winterswijks
Belang concreetheid. We gaan faciliteren, visies uitwerken en stimuleren, maar nergens staan
concrete, meetbare targets. Winterswijks Belang ontvangt in dit kader in tweede termijn
graag een aantal concrete voorstellen van het College.
Dan tot slot de financiering van de wensen die wij in deze eerste termijn kenbaar hebben
gemaakt. Zoals in het begin al gezegd, hebben College en ambtelijke organisatie hun best
gedaan om met de begroting die nu voorligt, een voorstel te doen passend bij de richting en
de wensenlijst die in het coalitieprogram is neergelegd. Dat is voor een groot deel ook
gelukt, maar kan concreter, met vooral meetbare doelstellingen. Dat hier en daar spanningen
zouden ontstaan, was op voorhand al onvermijdelijk. Niet alles kan immers met beperkte
middelen worden gerealiseerd. Dan moeten prioriteiten worden gesteld. Die prioriteiten
liggen wat Winterswijks Belang betreft bij de punten die wij in deze eerste termijn hebben
aangegeven. Wij zien de reactie van het College met belangstelling tegemoet.

Bericht van het bestuur door Peter Stemerdink
We schrijven begin november en de zomer geeft
zich nog steeds niet gewonnen, het blijft heerlijk
nazomeren. De politieke zomer ligt inmiddels al
weer enkele maanden achter ons. Afgelopen week werd de
begroting behandeld. In de komende ALV zult u hier meer over
horen en kunt u hier ook vragen over stellen aan onze
fractieleden en wethouders.
U heeft van ons de uitnodiging voor de ALV al in de bus.
Woensdag 19 november 2014 vanaf 19.30 uur is de zaal open in de Venemansmolen. We
hebben, naar onze mening een aantal leuke punten op de agenda staan, waarbij we zowel
terug kijken als vooruit. Het campagneteam heeft in de laatste ALV haar terugkoppeling
gegeven over de verkiezingscampagne. Het campagneteam wil ook graag van u horen hoe u
de campagne vond, wat viel u in positieve en negatieve zin op, wat zouden we de volgende
keer weer of juist niet moeten gaan doen? Wij hopen op uw bijdrage.
Onze wethouders Rik Gommers en Wim Aalderink en fractieleden geven u een update vanuit
hun kant over de afgelopen periode. Maar, het wordt niet alleen maar achterom kijken samen
met u richten wij de blik ook naar voren. Tijdens de verkiezingscampagne hebben wij
aangegeven te willen starten met 2 nieuwe projecten voor Winterswijk. Wij hebben
aangegeven te willen starten
met het project “Mileufabriek”
en “Winterswijk Helpt”.
Wellicht vind u het leuk ons
straks te helpen met 1 van de
projecten, we kunnen uw hulp
zeker gebruiken.
Wij hopen u woensdag de 19e
graag te ontmoeten. Tot dan!

Bericht van de wethouder door Rik Gommers
Zoals hebt kunnen volgen, zijn tijdens de begrotingsvergadering cultuur en de
culturele voorzieningen uitvoerig besproken. Winterswijks Belang staat als
vanouds voor behoud van onze voorzieningen. Niet voor niets staat in het
streefbeeld van uw (en onze) toekomstvisie:

“Kunst, cultuur en erfgoed leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de
kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de samenleving. Kunst, cultuur en
erfgoed zijn geen overbodige luxe, geen franje, geen gouden randje om ons bestaan. Het zijn
wezenlijke elementen om aan die kwaliteit vorm te geven. De gemeente Winterswijk is
overtuigd van de waarde daarvan, heeft daarin ambities en koestert het streven daarin zoveel
mogelijk mensen te laten delen.”

Zo is het maar net!! Wel vinden we dat de ondersteuning van die voorzieningen met zo min
mogelijk gemeentelijke financiële middelen moet gebeuren. Daarom zijn we al jaren bezig
om samen met de instellingen plannen te maken die daarin voorzien. Uitgangspunt daarbij is
behoud van functionaliteit. Daarom ben ik blij dat de raad instemde met temporisering van
de bezuinigingen op basis van de ingediende plannen die er nu liggen. Daarnaast krijgen het
college en de instellingen de ruimte om in het vroege
voorjaar met uitgewerkte plannen te komen. Aan de bak
dus, want de tijd vliegt voorbij!
Dat samen met anderen blijven strijden voor cultuur en
cultureel erfgoed loont, bewijst wel de nominatie
van “Villa Mondriaan” voor “de Achterhoek
Architectuur Prijs 2014”. De eerste prijs in aan de
neus van Villa Mondriaan voorbij gegaan maar de
nominatie op zich is al een felicitatie waard!! Bij
deze: Chapeau !!

Privacy ?
door André van Nijkerken
Op 30 oktober heeft de gemeenteraad van Winterswijk de begroting voor 2015
vastgesteld. In die begroting uiteraard veel aandacht voor het sociaal domein.
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor (bijna) alle hulpverlening in
het sociaal domein. Het Rijk heeft hiervoor een groot aantal taken overgeheveld naar de
gemeenten. De zogeheten decentralisaties. Gekoppeld aan die decentralisaties heeft het
Kabinet een flinke bezuiniging doorgevoerd. Het is dus nog maar de vraag of gemeenten in
het sociaal domein uitkomen met het geld dat ze daarvoor van het Rijk hebben gekregen.
Eén van de doelstellingen van de decentralisaties is een betere hulpverlening. In het oude
systeem (tot nu toe) was de hulpverlening sterk versnipperd. Deze werd verleend door allerlei
verschillende instanties die vaak niet met elkaar afstemden. Het Kabinet wil af van die
versnipperde hulpverlening en wil met het nieuwe systeem naar zogeheten "integrale"
hulpverlening. Per gezin nog maar 1 plan en 1 regisseur die de hulpverlening rondom het
gezin coördineert. Een nobel streven. Vraag is echter hoe die integrale benadering zich
verhoudt met privacyregels. Punt is namelijk dat hulpverleners vanwege privacy(regels) soms
niet alles mogen weten en/of delen met elkaar. Privacy wordt
dan in feite belangrijker gevonden dan goede hulpverlening.
WB zet daar vraagtekens bij. Zo vindt WB goede hulpverlening
aan kwetsbare kinderen belangrijker dan de privacy van
bijvoorbeeld een veroordeelde zedendelinquent.
Privacy speelt ook een belangrijke rol bij cameratoezicht in de
openbare ruimte. WB heeft het College voorgesteld begin
2015 onderzoek te doen naar de haalbaarheid en kosten van camerabewaking op de
uitvalswegen van Winterswijk. Dit om via kentekenregistratie criminelen te kunnen
achterhalen die in Winterswijk hun slag hebben geslagen. De wet stelt strenge eisen aan
camerabewaking in de openbare ruimte. Wetten worden in onze democratie echter door
onszelf vastgesteld, dus als wetten ons verbieden iets te doen wat we wel graag willen, dan

moeten we die wetten aanpassen. Zo
simpel is het. En zo is ook de strekking van
ons voorstel aan het College. Doe
onderzoek, kijk wat wel kan in plaats van
wat niet kan en start desnoods een
maatschappelijke discussie.
Toen we dit voorstel deden tijdens de
raadsvergadering van 30 oktober, stond
diezelfde dag in de krant dat de gemeente Utrecht op alle invalswegen van Utrecht camera's
gaat plaatsen die kentekens registreren en onmiddellijk ter plaatse een verbodsteken geven
als betreffende auto's vervuilende diesels zijn. Die auto's mogen dan de stad niet in omdat
Utrecht een milieuzone heeft ingesteld. Dan kan camerabewaking dus opeens wel en doen
we niet moeilijk over privacy. Waarom dan wel moeilijk doen als we met cameratoezicht
criminelen willen kunnen achterhalen?
Ook op diezelfde dag werd bekend dat de schutter die in Duitsland honderden vooral
vrachtwagens beschoot vanuit een voertuig op de snelweg en waarbij onder andere een
vrouw in haar nek werd geraakt, via kentekenregistratie is gepakt. In Duitsland is dit nieuws
met gejuich ontvangen. Over privacy werd niet gerept.
Toen ons College terughoudend reageerde op het voorstel van WB om camera's te plaatsen
en aangaf dat het zeer waarschijnlijk niet mogelijk is omdat de wet dit verbiedt, zijn we dan
ook boos geworden. De wet, dat zijn wijzelf en dus moeten we het lef hebben de wet ter
discussie te stellen. Wordt vervolgd!

Begroting 2015 door wethouder Wim Aalderink
Vorige week mocht ik mijn
eerste
begrotingsvergaderingen
meemaken als wethouder en daaraan
voorafgaand het hele proces om te
komen tot een begroting. Natuurlijk had
ik in mijn vorige leven als bankier de
nodige ervaring opgedaan met het
maken en beoordelen van begrotingen,
maar een gemeentelijke begroting is toch wel iets totaal anders. Niet
alleen wat betreft de manier waarop zo’n begroting tot stand komt,
maar vooral ook door de politieke basis en impact van het stuk. De
ambitie en wensen van de coalitie moeten worden vertaald in financiële
programma’s waarbij van meet af aan duidelijk is dat de ruimte beperkt
is. Een beperkte ruimte vanwege de coalitiedoelstelling om tot een
sluitende begroting te komen en de schuldpositie terug te brengen. En
een beperkte ruimte omdat een groot deel van de beschikbare middelen
al vast ligt om die taken uit te voeren waarvan de Winterswijkse burger
mag verwachten dat die goed, snel en zorgvuldig worden uitgevoerd. Dan bedoel ik de
sociale voorzieningen, de openbare ruimte, de basismobiliteit, onze sportvoorzieningen, de

culturele voorzieningen, veiligheid en al die dingen die verder van belang zijn om ervoor te
zorgen dat het goed is om in Winterswijk te wonen, te werken en te ontspannen.
Wat ik hierboven heb geschreven is het normale proces van een gemeente begroting. Dit
jaar werd dit alles nog eens extra ingewikkeld vanwege de grootste operatie die ooit is
uitgevoerd op het gebied van sociale voorzieningen in Nederland: de decentralisatie van de
WMO, de Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Een proces waarvoor in de begroting 2015 de
basis is gelegd zodat vanuit een financieel gezonde basis begonnen kan worden aan een
uitdaging die in bestuurlijk, ambtelijk en politiek Nederland zijn weerga niet kent.
De begrotingsvergaderingen van woensdag en donderdag 29 en 30 oktober waren een
toonbeeld van samen constructief werken aan een toekomst waarin alle Winterswijkers zo
goed mogelijk bediend worden met betrekking tot de taken die zij van het gemeentelijke
apparaat mogen verwachten. Ik heb begrepen dat in het verleden begrotingsvergaderingen
soms duurden tot diep in de nacht waarbij gestreden werd
op het scherpst van de snede. Dit jaar is dat niet gebeurd,
jammer wellicht voor de pers omdat er zo geen smeuïge
stukjes te schrijven zijn, maar goed voor Winterswijk. In
mijn ogen geeft dit alleen maar aan dat iedereen zich
bewust is van de enorme klus waarvoor wij ons gesteld zien
en dat iedere betrokkene de insteek heeft om daar een
gezamenlijk succes van te maken omdat wij er uiteindelijk allemaal zitten
met hetzelfde doel, het beste voor onze medeburgers en daarmee natuurlijk ook voor ons
zelf.
Ik hoop nog vaak op een zo constructieve manier als college, ambtelijk apparaat en Raad te
mogen samenwerken.

“Kansrijk” de dag van de armoede 08-10-2014
door Ruth van der Meulen
Als slotmanifestatie van de door De Gelderlander
georganiseerde Week van de armoede, kwamen op
zaterdag 8 november de meeste instanties bijeen die zich
bezighouden met vooral praktische hulp bij armoede : de
voedselbank, het Sociaal steunpunt, de Kledingbank, het project
Schuldhulpmaatje, de SDOA ( sociale dienst ), de Post, etc. etc. Doel
van deze manifestatie was om te laten zien wat het aanbod van hulp
is en met elkaar en hulpvragers in gesprek te komen over de mogelijkheden, behoeften en
wensen. WB was op het laatste moment gevraagd aanwezig te zijn met een presentatie van
ons project “Wenters Goud”: ons inmiddels zo genoemde project dat begin 2015 moet gaan
draaien. In ons verkiezingsprogramma hebben we dit project al aangekondigd, we hebben
er in onze nieuwsbrief al iets over verklapt maar het komt er in het kort op neer dat we een
“ruilsysteem voor diensten” opzetten waarbinnen mensen met elkaar diensten kunnen ruilen
die niet afgerekend worden in geld maar in “pyriet”. Je verdient Pyriet met het leveren van
een dienst aan een ander. Dit Pyriet kan je op een ander moment weer gebruiken om van
iemand anders een dienst af te nemen. Op die manier is er altijd sprake van wederkerigheid,
maar je neemt niet per definitie weer een dienst af van degene aan wie jij een dienst hebt
geleverd. Omdat geld geen enkele rol speelt, kan iedereen meedoen, kunnen er weer sociale

contacten ontstaan, kunnen mensen zich
nuttig voelen en kunnen mensen die zich nu
geen diensten kunnen veroorloven, deze
toch voor zichzelf realiseren. Wij gaan er
vanuit dat iedereen iets kan en dat ook
mensen die nu aan de kant staan iets
waardevols kunnen betekenen voor een
ander. We zijn nog volop aan het
organiseren en hadden dus nog helemaal
geen folders, flyers of andere tastbare
informatie. We hebben alleen een
presentatie gehouden waarin we onze
ideeën en plannen uit de doeken hebben gedaan. Op die manier hebben alle deelnemende
organisaties in 1x ons verhaal gehoord en hebben we alvast iedereen “opgewarmd”. We
hebben uitsluitend hele positieve reacties ontvangen en dat sterkte ons in de gedachte dat
we “Wenters Goud” in handen hebben! We houden u beslist steeds op de hoogte van onze
vorderingen!!!

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het
reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u
de nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/winterswijks.belang
daar leest u snel al het laatst nieuws of op onze vertrouwde website
www.winterswijksbelang.nl.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd!

Graag tot de volgende keer!

